
ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
CONSILIUL LOCAL 
COMUNA IVEŞTI

H O T Ă R Â R E A  Nr.  12

din  18.03.2020

privind:  aprobarea  documentației  tehnico-economice faza  Documentația  de  Avizare  a
Lucrărilor  de  Intervenție  și  Proiect  tehnic pentru  obiectivul  de  investiție  ”ȘANȚURI
BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25),  comuna IVEȘTI,
județul GALAȚI – ETAPA 2”.

Inițiator: Dl Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti, județul Galați;
Nr. de înregistrare și data depunerii proiectului: 1171 din 06.03.2020

Consiliul local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, întrunit în şedinţa extraordinară din data
de 18.03.2020;

Având în vedere Expunerea de motive a d-lui Hamza Cornel, Primarul comunei Iveşti,
judeţul Galaţi, iniţiatorul prezentei hotărâri, înregistrată sub nr.1171 din 06.03.2020;

Având în vedere Raportul  de specialitate intocmit   de compartimentul  de resort  din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Iveşti, judeţul Galaţi, inregistrat sub nr.
1173 din 06.03.2020;

Având  în  vedere  raportul  de  avizare  al  Comisiei  nr.1,  pentru  agricultură,  activităţi
economico-financiare ;

Având în vedere raportul de avizare al Comisiei nr. 2, pentru amenajarea teritoriului şi
urbanism, protecţia mediului şi turism;

Având în vedere Proiectul tehnic pentru realizarea obiectivului de investitii  ”ȘANȚURI
BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25),  comuna IVEȘTI,
județul GALAȚI – ETAPA 2”, nr.03/2020, întocmit de S.C.SPC ELITE CONSULTING S.R.L.
Iași;

Având  în  vedere  prevederile  art.129  alin.(2)  lit.„b”  și  alin.(4)  lit.„d”  din  O.U.G.
nr.57/2019, privind Codul administrativ ;

Având în vedere prevederile  art.44 alin.(1)  din  Legea nr.273/2006,  privind  finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Având în vedere prevederile art.5 lit.„b” pct. iii) și art.12 din H.G.nr.907/2016,  privind
etapele  de  elaborare  şi  conţinutul-cadru  al  documentaţiilor  tehnico-economice  aferente
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 139 alin.(1) și art.196 alin.(1) lit.„a” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul
administrativ;

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art.1. Se aprobă documentația tehnico-economică faza Documentația de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție și faza Proiect tehnic pentru realizarea obiectivului de investiții
”ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), comuna



IVEȘTI,  județul  GALAȚI  –  ETAPA  2”-  Pr.nr.03/2020,  întocmit  de  S.C.SPC  ELITE
CONSULTING S.R.L. Iași.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici rezultaţi din Documentația de Avizare a
Lucrărilor  de  Intervenție  și  Proiectul  tehnic  pentru  realizarea  obiectivului  de  investitii
”ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), comuna
IVEȘTI, județul GALAȚI – ETAPA 2” – Pr.nr.03/2020, cu valoarea totală (INV) inclusiv TVA =
575.762 lei, potrivit Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Secretarul general al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, va comunica prezenta 
hotărâre celor interesaţi. 

PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, Contrasemnează,

SECRETAR GENERAL,

Perjeru Mircea Toma Zanfirica 

Consilieri în funcţie: 17           Consilieri prezenţi:  10
Număr voturi înregistrate: Pentru= 10 ;  Împotrivă = 0;  Abţineri = 0



ROMÂNIA
JUDEŢUL GALAŢI
COMUNA IVEŞTI
P R I M A R ,
Nr.1171 din 06.03.2020

EXPUNERE DE MOTIVE

La  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza
Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și  Proiect tehnic pentru  obiectivul de
investiție ”ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25),
comuna IVEȘTI, județul GALAȚI – ETAPA 2”.

Având în vedere dificultățile inregistrate in ultimii ani, când in urma precipitațiilor abundente
s-a produs inundarea repetată a unui număr semnificativ de gospodării din zona Bloc Bucești-
Romtelecom- am apreciat ca necesar și oportun realizarea  obiectivului de investiție ”ȘANȚURI
BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), comuna IVEȘTI, județul
GALAȚI – ETAPA 2, care cuprinde partea de est a străzii.

Scopul investiției este pentru eliminarea disconfortului înregistrat în anexele gospodărești
ale populației,  în situația inregistrării  de precipitații  abundente în zona DN 25 sectorul mai sus
arătat  și  încheierea sistematizării  unui segment al  străzii  general  Eremia Grigorescu, având in
vedere că în anul 2019, s-au făcut investițiile cuprinse in etapa 1, pe partea de vest a străzii.

Propun Consiliului local al comunei Ivești aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi
din Proiectul tehnic pentru acest obiectiv de investiție, după cum urmează:

Caracteristicile vizate:
o Lungimea tronsonului vizat: 584,00 m.p.
o Lungime șanț din beton de ciment: 359,00 m.p.
o Lungime rigolă carosabilă: 20,00 m
o Podețe tubulare acces auto Ø400 mm : 41 bucăți
o șanțul se va realiza din beton C30/37 în grosime de 10 cm așezat pe strat de nisip

pilonat în grosime de 5 cm
o șanțul din beton de ciment C30/37 se va realiza cu panta dinspre partea carosabilă

de 1:1, iar panta dinspre limitele de proprietate de 1 :1. Fundul șanțului va avea o
lățime de 0,40 m, iar adâncimea șanțului va fi de minim 0,40 m

o pe  podețele  de  acces  se  va  realiza  un  pereu  din  beton  de  ciment  C30/37,  în
grosime de 10 cm așezat pe un strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm.

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:
Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din

care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 575.762 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 484.663 lei

Din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 518.384 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 435.617 lei

Durata estimată de realizare a investiţiei:    3 luni calendaristice.



Fata de cele afirmate mai  sus propun aprobarea proiectului  de hotărâre privind aprobarea
documentației tehnico-economice faza Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție
și  Proiect  tehnic  pentru  obiectivul  de  investiție ”ȘANȚURI  BETONATE  PE  STRADA
GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), comuna IVEȘTI, județul GALAȚI – ETAPA 2”.

P R I M A R ,

Hamza Cornel



ROMANIA
JUDETUL GALAȚI
COMUNA IVEȘTI
P R I M A R ,
Administrator Public,
Nr.1173 din 06.03.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

La proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza Documentația
de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și  Proiect tehnic pentru pentru obiectivul de investiție
”ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), comuna IVEȘTI,
județul GALAȚI – ETAPA 2”.

Prezentul raport de specialitate este întocmit în conformitate cu dispoziţiile art.136, alin.(1) din
O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Proiectul  de  hotărâre  prezentat  de  către  iniţiator  are  în  vedere  aprobarea  indicatorilor
tehnico-economici rezultaţi din documentația tehnico-economică faza DALI pentru obiectivul
de investiție ”ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25),
comuna IVEȘTI, județul GALAȚI – ETAPA 2”.

Scopul  proiectului  nr.03/2020 – faza DALI  și  PT pentru  obiectivul  de investiție  ”ȘANȚURI
BETONATE PE  STRADA GENERAL EREMIA  GRIGORESCU (DN 25),  comuna  IVEȘTI,  județul
GALAȚI – ETAPA 2” îl constituie executarea unui șanț în lungul Drumului național DN 25 (strada
General Eremia Grigorescu), pe partea dreaptă (est) a acestuia.

Tronsonul  propus  are  o  lungime  de  684,00  m  și  este  cuprins  între  km.21+320,00  –
km.21+904,00.

În prezent, colectarea și evacuarea apelor în zona drumului național 25 se realizează prin
intermediul șanțurilor de pământ existente. șanțurile de pământ au secțiuni și adâncimi neuniforme.
Acestea nu au continuitate fiind întrerupte pe alocuri de umpluturi de pământ realizate în vederea
asigurării accesului la proprietățile particulare.

Scurgerea apelor pluviale se realizează în regim neamenajat pe traseul șanțurilor de pământ
existente. Șanțurile de pământ sunt colmatate și înierbate neasigurând continuitatea scurgerii apelor.
Podețele de acces la proprietăți au secțiuni neregulate, fapt ce ingreunează scurgerea apelor pluviale
spre podețele transversale sau descărcări.

Datorită  inconvenientelor  enumerate,  scurgerea  apelor  pluviale  se  desfășoară
necorespunzător, necesitând amenajarea dispozitivelor de colectare și evacuare a apelor pluviale.

Documentaţiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror finanţare se asigură
integral  din bugetul local, precum şi ale celor finanţate din împrumuturi interne şi externe, contractate
direct  sau  garantate  de  autorităţile  administraţiei  publice  locale,  se  aprobă  de  către  autorităţile
deliberative, conform  prevederilor  art.44  alin.(1)  din  Legea  nr.273/2006,  privind  finantele  publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Proiectul de hotărâre este intocmit cu respectarea dispozitiilor art.129 alin.(2) lit.„b” și alin.(4)
lit.„d” din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ.

Apreciez oportunitatea proiectului de hotărâre si propun să fie dezbătut şi aprobat în şedinţa
extraordinară a Consiliului local al comunei Iveşti, judeţul Galaţi, din luna martie 2020.  

ADMINISTRATOR PUBLIC,
Băraru Oana Giorgiana



ANEXA 

LA HOTĂRÂREA nr. 12
 din 18.03.2020

Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei 

” ȘANȚURI BETONATE PE STRADA GENERAL EREMIA GRIGORESCU (DN 25), 
comuna IVEȘTI, județul GALAȚI – ETAPA 2”

I. Caracteristicile vizate:  

o Lungimea tronsonului vizat: 584,00 m.p.
o Lungime șanț din beton de ciment: 359,00 m.p.
o Lungime rigolă carosabilă: 20,00 m
o Podețe tubulare acces auto Ø400 mm : 41 bucăți
o șanțul se va realiza din beton C30/37 în grosime de 10 cm așezat pe strat de nisip

pilonat în grosime de 5 cm
o șanțul din beton de ciment C30/37 se va realiza cu panta dinspre partea carosabilă

de 1:1, iar panta dinspre limitele de proprietate de 1 :1. Fundul șanțului va avea o
lățime de 0,40 m, iar adâncimea șanțului va fi de minim 0,40 m

o pe  podețele  de  acces  se  va  realiza  un  pereu  din  beton  de  ciment  C30/37,  în
grosime de 10 cm așezat pe un strat de nisip pilonat în grosime de 5 cm.

II. Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi investiţiei:  

Valoarea totală a obiectivului de investiţii, exprimată în lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA,
din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul general :

Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 575.762 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 484.663 lei

Din care:  Construcții +montaj
Valoarea totala (INV), inclusiv T.V.A. = 518.384 lei
Valoarea totala (INV), fără T.V.A.  = 435.617 lei

III. Durata estimată de realizare a investiţiei  :    3 luni calendaristice.
 




